
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/3social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/om/3social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade3                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم 
 للتعليم األساسي مدرسة : .....................

 

 ........................الصف والشعبة : .....................................................................................................................................................االسم :

 
 ( في مادة الدراسات االجتماعية للصف الثالث 1اختبار قصير رقم )  

 

 درجات (  4اكتساب المفاهيم وتوضيحها )  -السؤال األول :**
 

 اكمل العبارات التالية : •
 

 .......................................................................... مجموعة من األفراد تتكون من األب واألم واألبناء هي  -1
 

 .........................................................يطيع الوالدين بأنه  نصف من ال -2

 
 ............................................الرجل الذي يعيش في الصحراء هو مجتمع  -3

 
 ................................................أشهر األكالت العمانية التي تقدم للضيوف على الغداء في منطقتك هي  -4

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 درجات (  3التوصل إلى استنتاجات )  -السؤال الثاني :**
 

 من بين الخيارات : اختر اإلجابة المناسبة •

 

 = يلبس العماني الزي العماني والخنجر في المناسبات ألنه :
 

 يصبح جميل  -3          يعتز بالهوية العمانية          -2        سعيد             -1
 

 = من واجباتنا تجاه خدمات الكهرباء التي تقدمها لنا الدولة هي:
 

 استخدامهانطفئ الكهرباء عندما ننتهي من  -1
 

 ال نستخدم الكهرباء أبدا -2
 

 نصلح المصابيح  -3
 

 من مكونات المجتمع المدرسي := 
 

 األشجار     - 3               الفصول                  -2البيوت                           -1
 

 درجات ( 3معرفة جغرافية عمان وتاريخها )  -**السؤال الثالث :
 

 ضع عالمة ) /( أو )  ( أمام العبارات اآلتية  -1
 

 من عادت المجتمع العماني المشاركة في األفراح واألحزان )         ( -
 

 تلبس المرأة العمانية مالبس غربية في المناسبات  )          ( -
 

 والتعليم ؟اقترح عملين للمحافظة على الخدمات التي تقدمها لنا وزارة التربية  -2
 

**.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

**.................................................................................................................................................................................................................................................... 

        
 لك النجاح نتمناه لكم  
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zfrwra@gmail.com
موقع المناهج العُمانيةalManahj.com/om
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